
Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

Nagroda Główna – 3000 zł 

Krzysztof Ulaczyk Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, za zdjęcie: 
„Widok na południowy biegun nieba – 12.11.2010, Obserwatorium Las Campanas w Chile” 
z projektu: „Teleskop czy kalejdoskop – badania nieba w Chile”  

I nagroda w kategorii zdjęcie przyrodnicze – 2000 zł 

Radosław Dybała Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, za zdjęcie: 
„»W klatce czasu« Cerathophyllus gallinae podczas skoku (Kwiecień 2011)” z projektu: 
„W nowe futro chętnie wskoczę” 

II nagroda w kategorii zdjęcie przyrodnicze – 1000 zł 

Robert Pawliszko Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, za zdjęcie: 
„Porzucone jaja – dość często zdarza się, że oboje rodziców porzuca gniazdo wraz ze złożonymi 
wcześniej jajami” z projektu: „Remizy – »niebieskie ptaki«”  

I nagroda w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne – 2000 zł 

Sławomir Drzewiecki, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział 
Sośnicowice, za zdjęcie: „Szkodnikom mówimy nie! – opryskiwacz przystosowany do 
wykonywania zabiegów ochrony roślin w wysokich uprawach” z projektu: „Co szkodzi stonce – 
badania nad szkodnikiem kukurydzy”  

II nagroda w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne – 1000 zł 

Grzegorz Piaskowski, Muzeum Mazowieckie w Płocku, za cykl 3 zdjęć: „Zbudowany na terpie 
(sztucznym wzniesieniu) kościół ewangelicki w Wiączeminie Polskim (z 1935 r.)”, „Laura 
Sowińska z domu Stelle – polska patriotka niemieckiego pochodzenia” i „Wyrób olenderskich 
powideł buraczanych; wyciskanie soku” z projektu: „Znikający krajobraz olenderskich wsi” 

Wyróżnienia: 

za zdjęcie w kategorii „Człowiek – świat wokół nas” – ekskluzywny zestaw ze skóry dla 
naukowca: organizer oraz duże i małe etui na wizytówki  

Tadeusz Molenda Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, za zdjęcie: „Lodowy jeż” 
z projektu: „Oczka wodne wśród hałd i wyrobisk” 

za zdjęcie w kategorii „Człowiek – świat wokół nas” – kolacja dla 2 osób w Hotelu „Pałac 
Czarny Las” oraz Bedeker Hoteli Historycznych 

Grzegorz Piaskowski, Muzeum Mazowieckie w Płocku, za zdjęcie: „Zbudowany na terpie 
(sztucznym wzniesieniu) kościół ewangelicki w Wiączeminie Polskim (z 1935 r.)” z projektu: 
„Znikający krajobraz olenderskich wsi” 

za najlepsze zdjęcie w kategorii „Z perspektywy” – kolekcja przewodników IN 

Marek Grucka Projekt POIG 01.01.02-24-078/09 Zintegrowany system wspomagający 
zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, za zdjęcie: „Z lotu ptaka” z projektu:  
„4 pory roku Zbiornika Goczałkowickiego” 

za najlepsze zdjęcie kategorii „Mikroświat” – aparat fotograficzny Nikon 

Łukasz Chajec Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, za zdjęcie: 
„Wydzielanie apokrynowe komórek trawiennych (Katowice, październik 2010)” z projektu: 
„Zawiłe wnętrze wijów” 


